
 

 

A 

WIPO/GRTKF/IC/20/6 

 ابإلنلكزيية:األصل
تارخي توبر 10: لا  2011ك أ

 
 
 

اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية 
  واملعارف التقليدية والفولكلور

 
  الدورة العشرون

 2012 فرباير 22 إىل 14جنيف، من 

 
 

 داف واملبادئإسهام البلدان متشابهة التفكري يف األه
 مشروع املواد التمهيديوبشأن محاية املوارد الوراثية 
  بشأن محاية املوارد الوراثية

  األمانةمن إعدادثويقة 

يدية والفوللكور  .1 ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا نة احلكو ست ا تقلا ث ن ل للج لمت مللكملع م نة("ل يف ") للجا
رشة  تاسعة  عدورهتا ا  WIPO/GRTKF/IC/19/11ثأن تقدم الويقة  "2011ل يويو 22 إىل 18من  انعقدت اليتل

شأن حامية (" يدي  رشوع املواد ا ية و شأن حامية املوارد الورا بادئ  تفكري يف األهداف وا شاهبة ا بدلان  هام ا بإ ه ث ب مل ل ت متل لم م س
ية ية إىل ادلورة 1"ثكويقة معل") ثاملوارد الورا نةلاحلا  .للج 

توي مرفق هذه الويقة عىل الويقة ومعال ابلقرار  .2 ثالوارد أعاله،  ث بدلان  ("WIPO/GRTKF/IC/19/11حي هام ا لإ س
ية شأن حامية املوارد الورا يدي  رشوع املواد ا ية و شأن حامية املوارد الورا بادئ  تفكري يف األهداف وا ثشاهبة ا ب ه ث ب مل ل متت لم  .")م

نة مدعوة إىل اإلحاطة علام هبذه  .3 للجإن ا
ها فقالويقة ومر  .ث

 ]ييل ذكل املرفق[

 

                                                 

نة   1 رشة  تاسعة  للجرشوع تقرير ادلورة ا ع ل  )..WIPO/GRTKF/IC/19/12 Prov(م
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 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2011ل يويو 18: لا

 
 

اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية 
  واملعارف التقليدية والفولكلور

 
  الدورة التاسعة عشرة

 2011ل يويو 22 إىل 18جنيف، من 

 
 

 ن متشابهة التفكري يف األهداف واملبادئإسهام البلدا
 بشـأن محاية املوارد الوراثية ومشروع املواد التمهيدي

  بشأن محاية املوارد الوراثية
ّويقة يقدهما  ياث  نيسـوفد إندو

 مقدمة

ية الفكرية 2011ل يويو 18يف  .1 ية  نظمة العا تب ادلويل يف ا سمل ا للملك  ململك مل بو(ت ثة ا) يالو دلامئة لبعمذكرة شفوية من ا
توي عىل  يف،  نظامت ادلوية يف  ية وسائر ا تجارة العا نظمة ا تحدة و يا دلى األمم ا حتهورية إندو ن ل مل مل ل مل جسـ م نيمجل

يدي" متهرشوع مواد  ية " م ثشأن املوارد الورا يع األقالمي يف "ب تفكري من  شاهبة ا ية  نا بدلان ا هام من مجموعة ا مجكإ ل ت ل مل م س
نصوص ية اليت" لاملفاوضات القامئة عىل ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا بو احلكو نة الو ث تدور يف  ن ل ي مللكجل ملعم
يدية والفوللكور  ية ادلوية(لتقلواملعارف ا نة احلكو لا  ).مللج

ية ادلوية .2 نة احلكو رشة  تاسعة  نص املذكور كويقة معل عىل ادلورة ا تب ادلويل أن يعرض ا لوطلب من ا للج ل ث مل عملك ُ .
يه يرد هذا ا  .ث هذه الويقةيلنص يف مرفقعلو

نة مدعوة إىل اإلحاطة علام هبذه  .3 للجإن ا
 .ثالويقة ومرفقهيا

 ]ييل ذكل املرفق األول[
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[WIPO/GRTKF/IC/19/11, ANNEX I, املرفق األول] 

تفكري شاهبة ا بدلان  هام ا لإ ت مل  س
بادئ  مليف األهداف وا

ية ثشأن حامية املوارد الورا  ب

هدف   1لا

ية و نافذون إىل املوارد الورا ثل ا ثضامن أن  ل تقاهتا و/ميت يدية املربطة هبا وأو ا/مشـأو  تملعارف ا تخدموها، وخاصة /لتقل مسـأو 
ية رشوط الو ية الفكرية، للقانون الوطين وا بات احلصول عىل حقوق ا نمودعي  ططل ل بدل املورد2مللك  ِّ تعلق ابملوافقة 3لل ي فامي 

شأ شف عن ا نافع وا نصف  تقامس العادل وا تفق علهيا وا رشوط ا نرية وا بقة ا نا لك للم مل ل مل ملسـ لسـ ت مل  .مل

هدف م  1لبادئ ا

ية و تعلقة ابملوارد الورا ية ا بات ا بري يف تر نوع ا ثاإلقرار اب مل مللكت ي تلك يدية املربطة هبا، مبا يف أو /مشـتقاهتا وأو /ل تاملعارف ا لتقل
يادية لدلول وحقوق  ية امجلاعاتلسـذكل احلقوق ا ية اخلاصةوصل األ ية، فضال عن حقوق ا مللكا  .حملل

هدف  يار – 2لا  1خل ا

نح ح منع  ية وم نفاذ إىل املوارد الورا نطوي عىل ا ية الفكرية اليت  ثقوق ا ل ت يدية املربطة هبا أو /مشـتقاهتا وأو /مللك تاملعارف ا لتقل
ها تعام لوا نري وسـ بقة ا توفر املوافقة ا ملسـت إن مل  سـ تفق علهيا و/ملت رشوط ا ملأو ا شف /ل نافع وا نصف  تقامس العادل وا لكأو ا للم مل ل
شأ  .ملنعن ا

هدف  يا– 2لا  2ر خل ا

ية الفكرية عن خطأ و نح حقوق ا مللكنع  م ية و/م تعلق ابملوارد الورا ية الفكرية اليت  بات ا شأن  ية  ثأو سوء  ت طل ب أو /مللكن
ية/مشـتقاهتا و تويف رشوط األ يدية املربطة هبا، واليت ال  هلأو املعارف ا سـ ت تتقل  .ل

هدف  لبادئ ا يار – 2م  1خل ا

يقني يف احل لبغي أن يكفل نظام الرباءات ا ية وين يني للموارد الورا رش تخدمني واملوردين ا ثقوق  ع لسـ ّ تقاهتا و/للم أو /مشـأو 
يدية املربطة هبا تاملعارف ا  .لتقل

ية  ية الفكرية مراكز ر بح ماكتب ا شف اإللزايم مبا يضمن أن  ية الفكرية رشوط ا بغي أن يكفل نظام ا سـو تص ئيلك مللك مللك ين
ية و تعامل املوارد الورا شف عن ا ثبت من ا سـ لك تقاهتا و/للتث تعامل/مشـأو  يدية املربطة هبا ورصد هذا الا سـأو املعارف ا ت  .لتقل

                                                 

ية القواعد العريةيشمل القانون ال 2 رشوط الو فوطين وا ن  .طل
ية 3 بدل اذلي حصل عىل املوارد الورا شأ أو ا بدل املورد هو بدل ا ثا ل ن ملل يولويج/ّ نوع ا يدية وفقا ملعاهدة ا بابإلضافة إىل املعارف ا ت لتقل ل  .ل
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[WIPO/GRTKF/IC/19/11, Annex I, 2] 

سلطات اإلدارية و ية احلق يف /للويكون  ية الفكرية أو ) أ(ئأو القضا بات ا مترار يف معاجلة  مللكنع الا طلم نح  )ب(سـ منع  م
ية الفكرية، فضال عن  ية الفكرية )ج(مللكحقوق ا كية الفكرية غري قابةل لإلنفاذ مىت مل مللوجعل حقوق ا ،مللكإبطال حقوق ا

ئة أو مضلةل بادئ أو مىت قدم معلومات خا هذه األهداف وا طثل املودع  مل لت  .مي

هدف  لبادئ ا يار – 2م  2خل ا

ثارية يف حال  ية الفكرية عىل حقوق ا بات حقوق ا بغي أن حيصل مودعو  ئال  مللك تن سـي تفاء طل رشطي املوافقة احلرة سـعدم ا
نرية بقة ا ملسـتا نافع ملسـ نصف  تقامس العادل وا للم وا مل تخداهمامن أجل ال ية وا سـنفاذ إىل املوارد الورا ث  .ل

هدف  لبادئ ا يار – 2م  3خل ا

ية و تخدام املوارد الورا نطوي عىل ا ية الفكرية اليت  بات حقوق ا ثعىل األشخاص اذلين يودعون  سـ ت أو املعارف /مللكطل
ية  تحيل بصدق ا يدية املربطة هبا واجب ا نا ل ت لتقل باهتم ل ية اخلاصة  يع املعلومات األسا شف عن  بطلواإلخالص يف ا سـ مج لك

شأ يدية املربطة هبا، مبا يف ذكل بدل املصدر أو ا ية واملعارف ا تعلقة ابملوارد الورا نوا ت تقل ث ململ  .ل

هدف   3لا

ية و شأن املوارد الورا بة والرضورية  نا ثضامن توافر املعلومات ا ب سـ تقاهتا و/مل تيدية املربطة هبا دلى لتقأو املعارف ا/مشـأو  ل
ية الفكرية نح حقوق ا بة يف  بة والصا نا تخذ القرارات ا ية الفكرية ليك  مللكماكتب ا م ئمللك سـ مل شمل هذه املعلومات . ت تعىل أن 

نرية قد مت احلصول  بقة ا ثال معرتف هبا دويا عىل أن املوافقة ا هادة ا شف اإللزايم  يد من خالل رشوط ا تأ تا سـش م ملب سـ ل ت لك ك ملل
تفق علهياعلهيا و رشوط  يح  نفاذ قد أ معىل أن ا ب ت  .ل

هدف  لبادئ ا  3م

ية  تعلقة ابملوارد الورا ية برمهتا ا سابقة ا ية ا نا ية ا باهنا حاةل ا ية الفكرية أن تأخذ يف  ثبغي ملاكتب ا مل ن ل ع لص ن ملعسـ لتقح مللك ين
ي ية للحصول عىل حقوق ا يمي األ ند  يدية املربطة هبا  تقاهتا واملعارف ا مللكو هلتق ع ت تقل لشـ  .ة الفكريةم

تقاهتا واملعارف  ية و تعلقة ابملوارد الورا ية ا شفوا عن لك املعلومات األسا ية الفكرية أن  بات ا بغي ملودعي  شـو ث مل سـ يك مطل مللك ين
ية تحديد رشوط األ يدية املربطة هبا الالزمة  هلا ل ت  .لتقل

هدف  يار – 4لا  1خل ا

سق  شاء نظام  تإ بادل بني حقوق من تخدام كية الفكرية مللاملتوإقامة عالقة ادلمع ا نطوي عىل ا سـاليت  ية ت أو /وثاملوارد الورا
ية والاتفاقات واملعاهدات ادلوية أو /ومشـتقاهتا  يدية املربطة هبا من ان لاملعارف ا ت حتقل ية ل ية أخرىقلميواإل سارية من ان حا  .ل
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[WIPO/GRTKF/IC/19/11, Annex I, 3] 

هدف  يار – 4لا  2خل ا

لضامن الاساق مع املعايري القانوية ادلوية يف تعزيز وحامية احل ن ية ت ية للجامعات عقوق امجلا يةصلاأل ن يف الاتفاع مبواردها حمللوا
ية و نازعات، مع /ثالورا تاحة للرقابة وسوية ا تقةل و ية شفافة و شاء آ يدية املربطة هبا عن طريق إ ملأو املعارف ا ت سـ ل ن ت متقل م ل

ية حمللمراعاة احلقوق املربطة هبا للجامعات ا  .ت

هدف  لبادئ ا  4م

هاحرتام سائر الصالهنوض اب يق الاساق  سعي إىل  ية وا سارات ادلوية واإل معكوك وا تحتق ل مي ل  .قلمل

يةوالهنوض اب ية ا سارات ادلوية واإل نتعاون مع الصكوك وا مي ل مل ملعل  .قل

يدية والفوللكور ابلعمل  ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا نة احلكو بغي أن خيل معل ا تقلوال  ث ن ل لللج مللكملع م ّن ي
 .يف احملافل األخرىجلاري ا

هدف  يار – 5لا  1خل ا

ها هبدف اإلقرار حبقوق  تقداهتا وحقو ية و ية وا ية الفكرية يف أعراف امجلاعات األ نظام ا قتاليف اآلاثر الضارة  معمللك حملل صل ل
تعلقة ابملوارد ا تاكراهتا ا ها وا شاء وحامية معار تخدام وتطوير وإ ية يف ا ية وا ملامجلاعات األ ب ن سـ حملل ية وحامية هذه احلقوقفصل  .ثلورا

هدف  يار – 5لا  2خل ا

يق املصلحة  ها واحلفاظ عىل هذا ادلور،  يا و نولو تاكر ونقل ا يع الا ية الفكرية يف  تحقاإلقرار بدور نظام ا مي ج تك لمللك تعمل ب تشج
ية و ثيع أحصاب املوارد الورا تقاهتا و/مجل تخدمهيا بطري/مشـأو  يدية املربطة هبا و سـأو املعارف ا ت متقل قة حتقق الرفاه الاجامتعي ل

ية و تصادي، وسامه أيضا يف حامية املوارد الورا ثوالا ت تقاهتا و/ق يدية املربطة هبا/مشـأو  تأو املعارف ا  .لتقل

هدف  لبادئ ا يار – 5م  1خل ا

تاكر واحلفاظ عىل هذا ادلور، مع مراعاة العالقة ابملوارد الو يع الا ية الفكرية يف  باإلقرار بدور نظام ا تشج ية واملعارف مللك ثرا
يدية املربطة هبا تا  .لتقل

يدية املربطة هبا ية واملعارف ا ية الفكرية، مع مراعاة العالقة ابملوارد الورا يقني والوضوح يف حقوق ا توتعزيز ا تقل ث لل  .مللك

تامثرات  .سوحامية اإلبداع وماكفأة الا

ية ا ية وتعممي املعلومات عن طريق رش املعلومات ا شفا ملوتعزيز ا ن لتقل ن سب ف شف عهنا،  حتعلقة ابالخرتاعات اجلديدة وا ما لك
ناسب  نفاذ إلهيامهو  هور ا ية اليت ميكن  هور، إلثراء اجملموعة الاكمةل للمعارف ا تاحة  ندما تكون  لو ن للجمع للجم  .لتقم
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[WIPO/GRTKF/IC/19/11, Annex I, 4] 

هدف  لبادئ ا يار – 5م  2خل ا

تاكر، مع مراعاة العالقة ابملو يع الا ية الفكرية يف  باإلقرار بدور نظام ا تشج ية ومللك تقاهتا و/ثارد الورا أو املعارف /مشـأو 
يدية و يدية املربطة هبا، ويف حامية املعارف ا تقلا ت لتقل تقاهتا و/ل ية و شـأو املوارد الورا يدية املربطة هبا /مث تأو املعارف ا لتقل

نافع  نصف  تقامس العادل وا يدي وا ثقايف ا بري ا للموأشاكل ا مل ل تقل ل لتع ية من ل تأ تا تخداهما، واحلفاظ عمل  .ىل هذا ادلورسـا

ية ووتعزيز ية الفكرية، مع مراعاة العالقة ابملوارد الورا يقني والوضوح يف حقوق ا ث ا تقاهتا و/مللكل يدية /مشـأو  لتقلأو املعارف ا
يدية و تعلقة حبامية املعارف ا تقلاملربطة هبا والالزتامات ا مل ية و/لت تقاهتا و/ثأو املوارد الورا يدية املربطة /مشـأو  تأو املعارف ا لتقل

نافعلتعهبا وأشاكل ا نصف  تقامس العادل وا نرية وا بقة ا يقني والوضوح يف املوافقة ا يدي وا ثقايف ا للمبري ا مل ل سـ ل تقل ملسـتل مل  .ل

نافع  نصف  تقامس العادل وا يق ا نرية و بقة ا تامثرات وضامن احلصول عىل املوافقة ا للموحامية اإلبداع وماكفأة الا مل ل حتقسـ ت ملسـس مل
ية وتعممي .مع أحصاب املعارف شفا فوتعزيز ا تعلقة ل ية ا شأ ورش املعلومات ا شف عن بدل ا مل املعلومات عن طريق ا ن ن تقلك لمل ن

سب  شف عهنا،  حابالخرتاعات اجلديدة وا ناسب لك هور، إلثراء اجملموعة الاكمةل للمعارف مما هو  تاحة  ندما تكون  للجمو م ع
نفاذ إلهيا هور ا ية اليت ميكن  لا للجمن  .لتق

هدف  لبادئ ا يار – 5م  3خل ا

يقني شف اإللزايم عن لزايدة ا يدية وموردهيا من خالل ا ية واملعارف ا تخديم املوارد الورا ثقة بني  لك القانوين وا تقل ث سـ ّل ل م
شأ أو املصدر  .ملنا

هدف  لبادئ ا يار – 5م  4خل ا

تعارض ذكل مع  ية وتعممي املعلومات مىت مل  شفا يتعزيز ا نظام العام/العامة ومبادئ األخالق فل  .لأو ا

 

 ]لثاينييل ذكل املرفق ا[
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ثايناملرفق  لا  

تفكري شاهبة ا بدلان  لا م  ل

ية شأن حامية املوارد الورا يدي  ثرشوع املواد ا ب ه  لمتم

 1املادة 
 موضوع امحلاية

يدية املربطة هبا .1 تقاهتا واملعارف ا ية و تعامل للموارد الورا تسحب امحلاية عىل أي ا تقل شـ ث سـ لن م  .ت

 :ألغراض هذا الصك .2

بارة  )أ( يدية املر"عتعين  تاملعارف ا يةلتقل ياق " ثبطة ابملوارد الورا بط يف  تطورة اليت  ية وا نا سـاملعارف ادل مل ني تسـتم
ية  ية من دراية  يه املوارد الورا نطوي  يل وشمل ما  يل إىل  يا ونقل من  معليدي وحتفظ جام ث عل ت ت ت ع جتقل ج

ترص علهيا؛ تاكر وممارسة وتعمل ولكن ال  تقوهمارة وا  ب

بارة  )ب( تق"عتعين  يايئ" ملشـا يو مياملركب ا كب ية أو ل يولو تقالب املوارد ا تصار الورايث أو ا ناجت عن الا ج ا ب سـ ع لل
توي هذه املوارد عىل وحدات عامةل للوراثة؛ ية، وإن اكنت ال  حتالورا  ث

بارة  )ج( ية"عتعين  توي عىل وحدات " ثاملادة الورا ية أو من أي أصل آخر  ية أو جرثو يوا ية أو  با حتأية مادة  ن ت من ح
 عامةل للوراثة؛

ية"بارة عتعين  )د( متةل؛" ثاملوارد الورا ية أو  مية  ها  ية اليت  حماملواد الورا فعلق  لث

بحث يف الرتيب الورايث و )ه( ية ا تعامل املوارد الورا كيعين ا ل ث تقاهتا واملعارف /سـ ية و يايئ للموارد الورا يو شـأو ا ث مي مب كل
يا نولو يو يق ا يدية املربطة هبا وتطويره، مبا يف ذكل من خالل  جا تك ب ب ت لتقل تط  .ل

 2املادة 
يدون  ملسـتفا

شأ  .1 يدية املربطة هبا يف مصلحة بدل  تقاهتا واملعارف ا ية و نجيب أن تصب تدابري حامية املوارد الورا ت تقل شـ مث ل م
ية املوارد  .ثالورا

تقاهتا وفقا  .2 ية و يدية املربطة ابملوارد الورا ية يف املعارف ا ية وا شـحترتم األطراف حقوق امجلاعات األ ث ت تقل حملل مصل ل
 .احمليل ترشيعلل
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 3املادة 
 نطاق امحلاية

تضمن موارد  .1 ية الفكرية ما ييل يف حال اكن موضوع أي طلب  ية  تعاقدة يف رشيعاهتا الو ّتكفل األطراف ا ي ن للملكمل ط ت
يدية مربطة هبا تقاهتا ومعارف  ية و تورا تقل شـ  :مث

ية )أ( تا ية الفكرية عن املعلومات ا شف اإللزايم يف طلب ا لا ل  :مللكلك

يدية املربطة هبا ومصدرها؛ب "1" تقاهتا واملعارف ا ية و شأ املوارد الورا تدل  تقل شـ ث لن م  م
شأ "2" بدل ا شأ أو بأية ويقة أخرى تصدر وفقا للقانون احمليل  هادة ا نرية، إما  بقة ا ناملوافقة ا ل ث ن ملسـ مل ب شسـ ت مل . مل

بات تصدر هادة إ شأ حىت بعد بذل هجود معقوةل،  ثويف حال تعذر حتديد بدل ا بشن  وفقا للقانون احمليل فمل
ِّبدل املورد؛  لل

يدين احملددين يف املادة  "3" تفق علهيا مع ا نافع مبوجب رشوط  بات تقامس ا تفإ ملسـم مل رشيع احمليل؛2ث  للت وفقا 
تقاهتا إلاتحة  "4" ية و يدية املربطة ابملوارد الورا شفوية عن املعارف ا ية وا تا شـإاتحة املعلومات ا ث ت تقل ل مب ل لك

بحث والفحص يف يديةلا يل اخلاصة بصاحب املعارف ا تفا ية الفكرية، مبا يف ذكل ا تقل طلب ا ص لل  .مللك

تعاقدة أو جامعات  )ب( ية من أطراف  سلطات ا تعممي املعلومات إلاتحة الفرصة أمام ا ناسب  شأ نظام  مأن  نم ل ل ملعن يُ
تقدمي معلومات وجهية اب متة  ية أخرى أو غريها من األطراف ا ية وجامعات  لنأ ل حمل بحث ملهصل لبة إىل ا سـ

ثال  يمي الا سني  ية  ية الفكرية الو يه ماكتب ا نظر  ية الفكرية اذلي  توالفحص يف طلب ا تح ن مت تق مللك ف لمللك ط
ية الفكرية ية للحصول عىل حقوق ا مللكملعايري األ  .هل

شف  )ج( رشوط ا ثال مودع الطلب  ية الفكرية من ا ية الفكرية حني تفحص طلب ا تأكد ماكتب ا لكأن  ت لت م مللك مللك
ند  نصوص علهيا يف ا باإللزايم ا ها هذا الصك يف ) أ(1لمل تدابري الرضورية اليت  تخذ ا يكفلمن هذه املادة، وأن  ل ت

ثال  .متحاةل عدم الا

ها وخارجه )د( يعة يف مو ية املوجودة يف ا ية فكرية للموارد الورا نح أية حقوق  قعأال  بملك ث  .لطمت

ية الف )ه( ية  تعني عىل املاكتب الو للملكأنه  ن  :كريةطي

تقاهتا واملعارف  "1" ية و تعلقة ابملوارد الورا شفوية الوجهية ا ية وا تا يع املعلومات ا نظر يف  شـأن  ث مل ل ب مج مت لك
بحث والفحص  ندما جتري ا نظر عن لغهتا،  بدلان، بغض ا يع ا يدية املربطة هبا الواردة من  لا ع ل ل مج ت لتقل

ية الفكرية نح حقوق ا ية  مللكتحديد معايري األ مل هل  .ل
ية الفكرية فامي أن  "2" بات ا بحث والفحص يف  بة واملالمئة إلجراء ا نا ية ا تو بادئ ا مللكتعد ا طل ل سـ مل جهي ل مل

يدية املربطة هبا، مع مراعاة املعلومات املوجودة  تقاهتا واملعارف ا تتعلق ابملوارد الوراثة و تقل شـ لي م
تاحة للفاحصني ية املقدمة من املودعني وا ملواإلضا  .ف

تع .2 ية ملتعني األطراف ا شأ املوارد الورا شف عن بدل  بت  بارها نقاط  ية الفكرية اب ية  ثاقدة املاكتب الو ن للك ت من ثت عللملك ط
يدية املربطة هبا ومصدرها ولرصدها تقاهتا واملعارف ا تو تقل لشـ  .م
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 4املادة 
ية  تمكيلتدابري 

ية .1 تعلقة ابملوارد الورا نفاذ إىل املعلومات ا رس ا تعاقدة أن  ثجيوز لألطراف ا مل ل يدية املربطة تيمل تقاهتا واملعارف ا ت و تقل لشـ م
تعاقدة يف هذا الصك ية الفكرية لألطراف ا ياانت، دلى ماكتب ا تاحة يف قواعد ا ملهبا، مبا فهيا املعلومات ا ب مللكمل  . ل

تعاقدة ما ييل .2  :ملتضمن األطراف ا

نح )أ( ية الفكرية عىل ا لاحملافظة عىل رسية املعلومات املقدمة إىل ماكتب ا ند مللك بل تكل 1.1لبو الوارد يف ا ق من 
تعاقدي رشيع الوطين أو الالزتام ا نفذون إىل تكل املعلومات، وفقا  لاملاكتب واملودعني اذلين   .للتي

تعاقدية أو انهتااك للحامية املكفوةل يف هذا الصك  )ب( سة وخمالفا لاللزتامات ا نا يا  نا بار أية خمالفة ملا ذكر  لا ف للم فت م ع
نحو اذلي يكفهل هذا الصكوأن يكون هذا الف  .لعل حمل جزاء عىل ا

 5املادة 
سائر الاتفاقات ادلوية لالعالقة   ب

تعامل  .1 نطوي عىل ا ية الفكرية اليت  بادل بني حقوق ا سقا وتقمي عالقة دمع  تعاقدة نظاما  سـشئ األطراف ا ت ت ت مل مللكن م م ت
يدية املربطة هبا والا تقاهتا واملعارف ا ية و تاملوارد الورا تقل شـ لث ساريةم لتفاقات واملعاهدات ادلوية ا  .ل

شأن احلصول عىل املوارد  .2 يولويج وبروتوكول انغواي  نوع ا ية ا يذ اتفا تعاقدة عىل وجه اخلصوص  بتدمع األطراف ا ب ت لمل ل ق تنف
يولويج نوع ا ية ا تخداهما، امللحق ابتفا ئة عن ا نا نافع ا نصف  تقامس العادل وا ية وا با ت سـ شـ ل للم مل لل ل ق  .جلين

 6املادة 
ت  عاون ادلويللا

بحث والفحص  ية  تو بادئ ا شأن الرباءات عىل إعداد مجموعة من ا تعاون  ية أعضاء معاهدة ا بو ا ئات الو للحتث  جهي ل مل ب ل ن ي ملعي ه
ناء  ية الواردة  شأن الرباءات، مبا يف ذكل املعلومات اإلضا تعاون  بحث والفحص ادلوية يف إطار معاهدة ا بلفائدة إدارات ا ب ل ل فل

شف اذل يه هذا الصكلكعىل رشط ا نص  علي   .ي

 7املادة 
بدلان تعاون فامي بني ا لا  ل

تعاقدة ابختاذ تدابري  تعاون هذه األطراف ا تلفة،  تعاقدة  يدية يف أقالمي أطراف  مليف احلاالت اليت توجد فهيا املعارف ا ت خم متقل ل
ها تعارض  معتدمع أهداف هذا الصك وال   .ت
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 8املادة 
 العقوابت واجلزاءات وممارسة احلقوق

يات  .1 بة وآ نا ية واإلدارية ا ية واملد نا تعاقدة، وفقا ألنظمهتا القانوية، أن إجراءات اإلنفاذ ا لتضمن األطراف ا سـ مل ن ئ جل ن مل
ية  يهنا يف مواهجة أي انهتاك عن معد للحامية اليت يوفرها هذا الصك للموارد الورا تاحة يف قوا نازعات  ثسوية ا مل نت م

يدية املربط تقاهتا واملعارف ا تو تقل لشـ  .ة هبام

سلطات اإلدارية و .2 تعاقدة احلق  للنح األطراف ا مل ية يف ما ييل/ّمت  :ئأو القضا

ية الفكرية؛ )أ( بات ا مترار يف معاجلة  مللكنع الا طلم  سـ

ية الفكرية؛ )ب( نح حقوق ا مللكنع  م  م

ية الفكرية؛ )ج(  مللكإبطال حقوق ا

ث )د( ية الفكرية غري قابةل لإلنفاذ مىت مل  ميتجعل حقوق ا شف اإللزايم مللك رشوط ا لكل املودع لاللزتامات  ب
ئة أو مضلةل نصوص علهيا يف هذا الصك أو مىت قدم معلومات خا طا  .مل

يدية  .3 تقاهتا واملعارف ا ية و تخديم املوارد الورا تفق علهيا بني  رشوط ا تعلق اب نازعة فامي  بت أية  تقلإذا  شـ ث سـ مل لي م م ل م نش
يدين هبا وموردهيا، ج ّاملربطة هبا وا ملسـتف نازعات يعرتف ت سوية ا ية بديةل  سأةل إىل أية آ يل ا ملاز للك طرف أن  ت ل مل لحي

رشيع احمليل  .لتهبا ا

 9املادة 
تعاون وتكوين الكفاءات ية وا ساعدة ا لا ن  لتقمل

يه يف هذا الصك نصوص  يذ ملا هو  متويل وا شاء وا ية إجراءات اإل بو ا ئات الو علتضع  ن ن ي مي لتنف ل ملع ساعدة . ه بو ا ملوتقدم الو ي
نفذ الالزتامات لتقا بدلان األقل منوا، ليك  ية، وخاصة ا نا بدلان ا تعاون وتكوين الكفاءات وادلمع املايل إىل ا تية وخدمات ا ل ل ل ل من

نصوص علهيا يف هذا الصك  .ملا

 

 ]ثهناية املرفق والويقة[

 


